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8587. Bo Lindgren
1 PR Probleemblad 1997

En af Nordens største komponister, svenskeren Bo Lindgren, fylder 75 år den 26.
februar 2002. Han blev udnævnt til international mester i komposition af FIDE i
1965, intern. dommer 1966 i 2/3/n/H/Sopgaver og endelig stormester i 1980!
Bo Lindgren har komponeret opgaver i
alle genrer fra direkte totrækkere til retrograd analyser og studier. Han er ualmindelig
alsidig og som 8587 viser en sand troldmand med bræt og brikker.
Bo Lindgren besidder også en poetisk åre,
således skrev han som bekendt et digt i
THEMA DANICUMs jub.-nr. 100/121.
Bo Lindgren udgav i 1978 via Walther
Jørgensenbogen "MASKROSOR" (på dansk
mælkebøtter) med over 200 af hans egne
opgaver. Allerede året efter (1979) udkom
2. udgave. Denne bog er bedre end de
fleste, for alle opgaverne er forsynet med
forklarende tekst, hvilket gør opgaverne
mere interessante at spille igennem.
DSK sender de bedste gratulationer!

S#8 Maximummer C+ 2+7
Vi citerer dommeren Koen Versmissen:
"The mating position is already there: the
white King just needs toget to e5. In order
to achieve this, White must handle the
black Queen with extreme care. His King
and Rook take turns making little steps to
send her across the board twice. The white
Rook moves in a little square, the black
Queen produces a double star".
1 Kc6 Da5 2 Td5 Del 3 Kc5 De8
4 Te5 Da4 5 Kd5 Dh4 6 Te4 Dd8 +
7 Ke5 Ddl 8 Td4 Dh5#.
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8588. C.J. Feather
Hatchings 1995

H#4 B: Lf6~f7

C+ 3+11

8589.
Emil Palkoska
1 PR Magasinet 1938

#3

C+ 8+8

8590.
Lars Larsen
2 RO Schak. Nederland 1968

#2

C+ 10+10

I TD103 udtrykker Holger s.220 sin forundring over, at jeg
synes at stille mig negativt over for modelmatter - samtidig
med, at jeg, efter stort arbejde, fremviser 30 Bøhmere i
SPRINGAREN. Jeg læste for få år siden C.J. Feathers gode
råd til H#-komponister. Han skrev bl.a., at det var naivt at
satse på modelmatter i hjælpematter (den fejl havde jeg selv
begået).
I hvert nummer af TO og andre problemblade - også i
103 - findes adskillige H#, hvor den ene løsning tilfældigvis
ender med modelmat, den anden (de andre) ikke. Nydelsen
er lige stor hver gang, når blot løsningerne viser samme
strategi. De tre imponerende præmietagere s.202 viser
tilsammen seks løsninger, men kun en modelmat!
I C.J. Feathers halsbrækkende hjælpematter finder vi
sjældent modelmatter. Hans to præmierede opgaver s.148149 i TD101 har ingen modelmatter, heller ikke Garais 5 PR
7006. En modelmat i Feathers 2 RO 7610, s.204 (morsom).
Christer Jonssons tre belønnede H# (s.204-205) er alle
"pletfri", en naturlig følge af hvids sparsomme materiale.
Når man finder matten i en H#, er det spillet og strategien, man beundrer, ikke matstillingen. Anderledes forholder
det sig naturligvis, når ideen er ekkomat. Se den meget
originale opgave 8588, hvor spillet med blokader og baning
udfolder sig flot, originalt. A: 1 e4 Lxd4 2 Kc4 Lg7 3 Df6
b3 + 4 Kd4 Lxf6#. B: 1 Se4 Lxd5 2 Kc5 Lg8 3 Lf7 b4 + 4
Kd5 Lxf7#.
Tak Christer, fordi du i din forbedring af min lille H#, 8460
s.212 erstatter en ligegyldig modelmat (Tg4) med klare Dspærringer for de sorte løbere!
Som Poul Hage sagde: Modelmatter - i portioner af tre
eller flere - nyder man først og fremmest i tretrækkere (ikke
tiertrækkere). Nydelsen er vel begrænset ved Palkoskas
8589. Stillestående sort konge. Opgaven er dog fiks, har
fem modelmatter. 1 Dg6 tr 2 b6+ Dxc6 3 Dxc6#. 1 - Dxc3
2 De4+ Db4 3 b6#; 2 - Dd4 3 Dxd4#; 1 - b2 2 Dc2+ 3
b6#; 1 - Dxb5 + 2 Kc8 b2 3 Dc2#. Det er interessant at
sammenligne denne med l.ibiå' svagere TD101/8319. Ved
denne glemmer Holger en variant: 1 -Tc5 2 Txa4+ Kxb6 3
Dd6# (ikke 3 Dxc5 +, derfor er Ta8 og Sa6 berettiget).
Da jeg for 34 år siden viste Arthur Madsen 8590, udtrykte
han mishag over for slagnøglen (Dxg7). Den beholdt jeg
dog. Opgaven er med sine ni Barulinspærringer interessant
at sammenligne med forførelserne 1 Tb5? 1 Tf7? og 1 Th5?
-i TD101 /8315. 1 Db2? c3 2 Db3#, 1 - Tc3! 1 Dd2? Td3 2
Le4#, 1 - Ld3! 1 Dg4? Le4 2 De6#, 1 - Te4! 1 Dxg7! 2
Tc5#. 1 - Te5/Le5/Sf6 2 Sf4/Df7/Sxf6#.
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8591.
Lars Larsen
Suomen Shakki 1999/12

8592.
Lars Larsen
V. Suomen Shakki 2000/08 .

#2

#2

C+ 9+12

Paradeveksling
matændring

og

8591 Skinspil: 1 - c5 2 Sd5# og 1 - d5 2
fxe5#. Efter -løsninqen 1 Dxc6 tr 2 Se4#
finder vi tre enkle varianter: 1 - Dd5 2
Sxd5#; 1 - Sc5 2 fxe5#; 1 - Lxc3 2 Dxd6#.
To af matterne, som har særlig interesse,
skriver vi i midten således:
c5, Sd5, Dd5 og d5, fxe5, Sc5.
Du ser, at de tematiske matter omkranses
dels af skinspillet (til venstre), dels af
løsningens parade. Denne variation af sorte
træk, der begge fremtvinger samme mat
(den i midten). kaldes paradeveksling.
Samme ide: matgentagelse efter nye træk
ser vi også i 8592. Du har vel "lugtet"
skinspillet 1 - exd3 2 Kxd3# og 1 - f5 2
Sxdl#. Løsningen er 1 Txd7 tr 2 Sxc6#. 1 e3 2 Kd3#; 1 - f5 2 De6#, vi kan igen
placere/understrege temamatterne midt i:
exd3, Kd3, e3 og f5, Sxd7, Lxdl.
Men opgavens anden halvdel: matændringerne må vi også have med, (vi,.skriver
igen skinspil + løsning). 1 - e3 2 Txe3/
Kd3# og 1 - f5 2 Sxd7/De6#.
Mon ikke du har opdaget bindingsmatterne i skinspillet i 8593 efter sorte
tårntræk til e5. Også disse matter får nye

C+ 9+10

parader, og igen med selvbinding, men på
d4 og c6, nemlig i løsningen 1 Dd2 truer 2
Sb4#. Du kan altså skrive to nye linier, hver
med temamatten i midten og løsningens
parade til højre.
8593. Hugo Knuppert
1 PR Skakbladet 1997-99

#2

C+ 12+9

T4xe5, e4, Txd4 og T6xe5, gBD, Txc6.
Men glem ikke matændringerne; de finder
også sted efter T-træk til e5, men i
løsningen. Det kan noteres således, med
skinspil forrest:
T4xe5, e4, dxe5# og T6xe5, g8D, Sxe5#.
Desuden skinspil, som du let ser, efter 1 T,Bxd4. (I løsningen 1 - cxd4 2 Da5#).
Denne kombination af paradeveksling og
matændring kaldes Ruchlis.
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Det har ibland ifrågasatts huruvida en redan utnyttjad ide kan prisbelonas i nya tåvlingar. For
egen del tycker jag att detta borde vara helt "comme il faut", forutsatt att iden vunnit innehållsmåssigt eller framstållts i klart båttre form dvs inte enbart detaljåndringar som ringa
besparing av material eller dragantal. Den ev. tilldornda utmårkelsen bor dock ta hånsyn till
foregångaren, ty iden år ej långre originell.
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En annan triptvk ser vi i 8597-8599. Hår år problemen trots sin yttre likhet ganska olika till
innehåll. Shinkmans 8597, som komponerades for exakt 120 år sedan, uppvisar symmetrisk
eko. I min uppgift 8598 år det fråga om asymmetri. Surkovs 8599, som liknar en tvilling till
8598 (vilket dock inte år tallet, ty betingelsen år annan) år med sitt långa och exakta spel
onekligen innehållsrikast.
8597. W.A. Shinkman
Chess Player's Chronicle
1881

8598. A. Hildebrand
4 RO Gazeta
Czestochowska 1964

8599. V. Surkov
2 RO Springaren 1998

S#2

S#2

S#9

lnfor en sådan uppgift stål Ides prisdomaren V. Chepizhnyj når han avdornde Moskvaturneringen 1999. I borjan hade han tånkt ge 8595 ett torsta pris, men upptåckte sedan att det
fanns en foregångare i 8594. Detta gjorde att Selivanov/Kirillovs opus fick noja sig med ett
speciellt hedersomnåmnande for sin klart båttre konstruktion.
En sann konstnår najer sig dock sållan med något som kan framstållas ånnu båttre. dvs
hans ideal år en "Letztform". Detta lyckades Selivanov med i 8596. Domaren J. Gordian
skriver som kommentar: "S# med liknande eko-matter finns torut. Denna komposition år
dock tack vara sin perfekta tekniska framstållning och de absolut identiska mattbilderna
presenterade i miniatyrform att betrakta som ett tillfullo originellt verk {t.o.m. utan den extra
poången i form av en forforelse med spelåndring i den ena varianten). Inledningen år också
perfekt. Framstållningen av iden har hår nått sin topp".
Hur som helst bildar 8594, 8595, 8596 en sevård triptyk.
Jag lvckonskar. fast formodligen kan det goras ånnu båttrel
8595. A. Selivanov &
V. Kirillov
Spec. HO Moskvaturn. 1999

8594. J. Lois
2 PR Feenschach 1977

S#5
1
2
4
1
4
1
4

c+

10+3

De6! d5
Sxh6 d4 3 Df5 Ke3
Kel d3 5 Ldl d2#.
- d6 2 Te1 d5 3 Lf4 d4
Tc3 + dxc3 5 Le1 c2#;
- dxe6 2 Tf4 e5 3 Tfc4 e4
Lg3 e3 5 Lel e2#.

S#5

C+ 7+2

1 Dc6! bxc6
2 Ld2! c5 3 Te1 c4
4 Te4! c3 5 Lc1 c2#.
1 - b6 2 De4! b5 3 Lb2 b4
4 Ta3 + ! bxa3 5 Lal a2#;
1 - b5 2 Td1 b4 3 Da4+
Kc3 4 Kc1 b3 5 Lb1 b2#.

Har ni gjort ett bra problem?

8596. A. Selivanov
1-2PRe.a.
Uralskij Probiernist 2000

S#5
1
2
4
1
4
1
4

C+ 5+2

Le6! fxe6
Dg5 e5 3 Lg3 e4
Le1 e3 5 Dg1 e2#.
- f5 2 Dd1 + Ke3 3 Ke1 f4
Lh3 f3 5 Lf1 f2#;
- f6 2 Lh3 f5 3 Lg4+ fxg4
De1 g3 5 Lg1 g2#.

C+ 4+3

1 Dd6! Kc3/Ke3
2 Tf3/Tb3+ t.xT#.

1 Da4! Kd3
2 Dg3 + Lxg3#.

C+ 4+3

1
3
5
7
9

4+3

Tg4! Ke3 2 Dd4+ Kf3
Tf7 + ! Lxf7 4 De4+ Kf2
Df5 + Ke3 6 Df4 + Kd3
De4+ Kc3 8 Db4+ Kd3
Db3 + Lxb3#.

Dessa exempel illustrerar vål att det åven i hogst enkla stållningar kan finnas dolda mojligheter vårda ett nårmare studium.
Man slutar inte att forvånas over hur innehållsrikt schackspelet år!

Ud over Bo Lindgren er der yderligere tre
svenske problemister der runder et hjørne.
Det er Stig Bjorklund, Geteborg der fylder
85 år den 23/1. Rudolf Forsberg, Stockholm der ligeledes fylder 85 år den 24/2 og
Henrik Eriksson, Sollentuna der bliver 60
den 19/1.
DSK gratulerer med dagene!
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"Composing isn't the hardest part in a chess-problem's story"
stated assuredly the fellow in the center of discussions. "How
come? - wondered the musician - even Beethoven struggled
making four times the overture for his only opera". "Right, yet
Rossini made just one for four of his".
"lsn't the hardest part to note down your ideas? - asked the secretary - lf your supervisor notices that you spend time with useless scribbling, you can be in big problem and if your spouse notices
the same you can be in even bigger problem. By the time you reach
the rest room to be alone, your idea could be forgotten."
"But can be a good point if your president see you take notes in
his meeting at a time when everybody else is half asleep - interceded the young writer - I guess the hardest part must be to publish
it. Unless you are a felon, a politician, or something in between is
hard to break in". "Not with problem editors. They love to publish
anything, sometime even cooked or anticipated ones". "And how
much they will pay for your work?" "Absolutely nothing" "I beg you
pardon?!"
"The most daunting is to submit it - declared the recent immigrant - In several countries to air-mail your entry may cost your
weekly savings, if you got any. This is why there are so many coauthors, to try to share the postage expenses".
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"lndeed, why not give some coefficients to any variable present
and put in a computer program? - asked the student. "That was
tried already in a so called M.O.E. system. The author gave points
to every strategic element, including cooks, stating that everything
on the board counts. And neglected their inter-relationship and originality, because those can't be seen on the board. The system got
nicknamed 'Garbage in, garbage out."'
"But a chess-problem isn't part technical, part artistic?" asked the
musician. "lndeed, it is, and when you look to a beginner's problem
it seems all technical and an Abdurahmanovic all artistic. Then think
of the partial anticipations of different degrees, personal taste,
improper use of material, the changing mood, the illegal positions.
Besides, how can a judge rank entirely different ideas? Once a
beginner judge was so afraid that his subjectivity will otfend sornebody that he gave to all ten worthy entries of that tourney a Honor
Mention ex-aequo, managing to make everybody equally angry. On
the other hand, an experienced judge accorded only to the best two
a shared 1st -2°d Prize. Next morning one of the awarded composers
paid him a visit and explained why his being richer deserves alone
the first spot. "You know what, you are right!" agreed the judge.
Afternoon came the other recipient and explained that his being
more original only he is entitled to the first place. "Now I see. you
are right!" concurred the judge. In that evening the wife who happened to be in the room at both occasions told him "When two argue
for the opposite opinions, only one can be right, the other must be
wrong!" The judge contemplated a bit and concluded "You know
what? You are right too!". So he became known as an expert
judge."

"That's hard indeed" everybody agreed.
"That's a burden indeed, although e-mailing will eventually
replace snail-mailing. What will remain difficult is to make sure you
are not liable of infringing in somebody else's idea - opinioned the
attorney - A client of mine once made a brilliant problem, but being
afraid that wasn't original, he researched all possible sources for
two years. Finally he published it a month after somebody else
released an identical one".
"Data-bases may help in the future in this regard - said a college
freshman - I would rather think that salving is the hardest part. I
heard that Farago, an end-game composer made several ones which
very few people could solve. He even had one that nobody could
solve, not even the author. Is that true?" "That happened to me too
accidentally - reassured our fellow composer - yet computers these
days can make the process safer. And so, the hardest part for a
problem is to be judged!" "I always felt that judging is too arbitrary
and the whole judiciary system of this country needs to be reformed
- said the social ~orker - but chess ought to be an easy case.
There are just sixtv-Iour squares, after all. Do you know how many
are in the real life?".

For nogle måneder siden
købte red. Toma Garai's bog
"CHESS PROBLEMSOF THE
SAME KIND" 1994 (208
H#3).
Jeg synes det vil være
passende at vise to opgaver
af den amerikanske stormester fra denne bog.
8600. 1 Se4 Lg7
2 Sf6 Tc6 + 3 Ke5 Lxf6#.
1 Sb5 TcB 2 Sc7 Le5 +
3 Kc6 Txc7#.
8601. 1 Tb5 Lh2 +
2 Txd5 g3 3 Ke5 g4#.
1 Tf1 Ta5 2 Tf4 Kb5
3 Kxe5 Kc6#.

8600. Toma Garai
2 PR
British Chess Magazine 1986

8601. Toma Garai
Sahmatna Misal 1990

H#3 2.1.1 ...

H#3 2.1.1 ...

C+ 5+6

C+ 4+6
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8602.

Arpåd Molnar
V. 1 PR Magyar Sakkelet 1982

H#3 3 løsninger

c+

6+10

1 Lg4 Ld4(A) 2 Dg3 Sd2(B)
3 Lc3 Se6#(C).
1 Le2 Sd2(B) 2 Ke3 Se6(C)
3 Sc5 Ld4#(A).
1 Txd5 Se6 + (C) 2 Ke4 Ld4(A)
3 Lc5 Sd2#(B).

8603.
Årpåd Molnår
V. 1 PR Magyar Sakkelet 1982

H#3 3 løsninger

c+

5+9

1 Lf4 Lc4(A) 2 Tf3 Sc2(B)
3 Lb3 Sd6#(C).
1 Ld2 Sc2(B) 2 Kd3 Sd6(C)
3 Sb5 Lc4#(A).
1 c5 Sd6 + (C) 2 Kd4 Lc4(A)
3 Lb5 Sc2#(B).

Den kendte ungarske probiernist Årpåd Molnår udgav i
1998 "HELPMATE PROBLEMS", et lille hæfte med ca. 60 af
sine bedste hjælpematopgaver.
Forfatteren er født 1936-03-18 i Budapest af forældre der
begge var typografer. Som 15-årig, i 1951, deltog Molnår
med en totrækker i TIJDSCHRIFT, der vandt første præmie
foran nogle verdensberømte problemister.
Hjælpematternes skønhed lærte han at kende via Dr.
Gyi:irgy Påros' bøger og dennes mesterværker. Påros var en
gudsbenådet probiernist, men var også lidt af en pestilens
for sine omgivelser, han lagde sig ud med mange kendte
ungarske problemkolleger. Molnår skriver, at i Påros' egenskab af formand for den ungarske problemklub skulle man
indsende sine opgaver til ham, således at han kunne afgøre
om de var gode nok til at blive videresendt til FIDEs albumkornmitte. Dette forlangende gjorde, at Molnår ophørte
med at sende opgaver.
Molnår fortæller også, at han var studerende i Moskva fra
1955 og at han der var med i organisationen af en sit-in på
den ungarske ambassade i oktober 1956. Alt dette i sympati
med den revolte der fandt sted i Ungarn.
Efter at have forladt Sovjet ville han fortsætte sine studier
i Ungarn, men grundet sin deltagelse i demonstrationen i
Moskva blev han ekskluderet fra alle ungarske universiteter
af den disciplinære kommission. Derefter måtte han tage
arbejde som arbejdsmand og var til sin pensionering ansat
i et udenlandsk handelsfirma.
Molnår skriver videre, at efter det kommunistiske styres
fald er hans liv som pensionist mere normal. Tiden går nu
med komposition og han har til dato komponeret ca. 335
opgaver, hvoraf de 155 er hjælpematter.
Chris Feather (GB) har også skrevet et forord, hvori han
omtaler Molnårs kreative evner og hans forsøg på hele tiden
at forbedre sine opgaver.
I THE PROBLEMIST juli 1997 skrev John Rice under overskriften "Selected Problems" om 8602: "A version of an
already good problems ... This setting miraculously eliminates the repeated mave and slightly unsatisfactory twinning
of the original, and is now as good a cyclic helpmate as you
are likely to see. It is the third-pin of White units of the c-file
that makes it all work".
Bemærk at denne opgave er en version. Hvilket jo beviser
Feathers ord om perfektionisme.
Sammen med hæftet
sendte Molnår 8603, en Letztform af 8602.
Vi kan gentage, hvad John Rice skrev: is now as good a
cyclic helpmate as you are likely to see.

Et bevisparti er et parti, der beviser at en
given stilling er legal. Mange har i tidens løb
moret sig med at finde korteste bevispartier, men som fordring har denne syssel især
interesse når det korteste bevisparti er
entydigt. Efter at Dawson i 1913 opfandt
formen, og Fabel i 1947 viste et rekordforsøg, var det først omkring 1980 at Caillaud
begyndte at udforske mulighederne. Og
omkring 1990 var fordringen "Find det
korteste bevisparti" (forkortet BP) virkelig
slået an, nu som regel med angivelse af
partiets længde som hjælp. Succesen skyldes nok, at bevispartiopgaver er en passende udfordring til løserne og at forfattere har
vist at flotte partier er mulige. Forudsat man
har teknikken i orden.
8604. Unto Heinonen
1 PR Probleemblad 1997

BP39.5

14 + 11

Det har Heinonen (også i denne genre),
og her skal vi se på hans imponerende
opgave. Først lidt retroanalyse: Hvids bønder på dronningefløjen har slået alle de
manglende sorte brikker, eksempelvis med
bxa, cxbxa og dxcxb. Derfor må de 2 ekstra mhl stamme fra f2 og h2, med forvandling på f8 og h8. Så de sorte bønder på
disse linjer må have slået de manglende
hvide, antagelig med f3xBe2 og h3xBg2 for
at spare hvide træk. Derfor har sort forvandlet på d1 samt2gangepåe1
ogg1.

For at muliggøre hvids slag må de forvandlede sorte brikker (antagelig løbere) have
trukket, så nu kender vi allerede sorts 39
træk: Lh3-f1, Dh4, Kf7-g6-h5, Lh6, Th6-c6,
d5-d4-d3-d2-d 1L-a4, e5-e4-e3-e2-e1 L-b4,
f5-f4-f3xe2-e1 L-a5, g5-g4-g3-g2-g1 L-c5
og h5-h4-h3xg2-g 1L-b6. Også hvids 24
bondetræk er nogenlunde tydelige: a4-a5a6, b3xa4,c3xb4xa5,d4xc5xb6,f4~5~6f7-f8L-d6 og h4-h5-h6-h7-h8L-e5-g3.
Nogle af de andre hvide træk er sværere
at finde, bl.a. at hTa1 faktisk har trukket
Ta5-g5-g2. Det hjælper at starte med at
løse opgaven bagfra, med dette plausible
retrospil: -1 .b3:L Kg6 -2.b2 Ld 1 -3.b4:L
L=d2 -4.c3:L d3 -5.c2 Le1 -6.Sc3 d4
-7.De2 d5-8.Dd1 L=e2. Nu finder vi hvids
16 resterende træk: Ta5-g5-g2, Sc3-e2,
Lg5, De2-e7, Kd2-c 1-b 1-a1, Lg2-h1, Sf3 og
Th8, og tilbage er "bare" at stykke de 79
enkelttræk rigtigt sammen: 1 .a4 h5 2.a5 h4
3.a6 h3 4.Ta5 hxg2 5.h4 Th6 6.h5 Tc6
7.h6 g5 8.h7 g4 9.Tg5 f5 10.h8L f4
11.Le5 f3 12.Th8 fxe2 13.f4 g3 14.Sf3
g1L 15.Lg2Lb616.Lh1g217.f5g1L18.f6
Lgc5 19.d4 d5 20.dxc5 Lh3 21.cxb6 Lf1
22.Tg2 Kf7 23.Lg3 Kg6 24.f7 Lh6 25.f8L
e5 26.Ld6 Dh4 27.Lg5 e4 28.Kd2 e1L+
29.Kc1 La5 30.Sc3 e3 31.Kb1 e2 32.Ka1
el L 33.De2 d4 34.De7 d3 35.Se2 Leb4
36.c3 d2 37.cxb4d1 L 38.bxa5 La4 39.b3
Kh5 40.bxa4. Det er en nydelse at undersøge hvorfor kun denne trækfølge går.
8605.
Dmitri Pronkin
5 PR Europe-Echecs 1988

BP31.0

12 + 11
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Pronkin har tidligere vist 5 forvandlede
løbere der slås, men fordelt på 3 sorte og 2
hvide. Læserenopfordres til selv at prøve at
finde løsningen. Den er lige så svær som
ovenstående, men om nødvendigt er her lidt
hjælp: De sorte forvandlinger er 10" g 1L,
11.. f1 L og 18" f1 L, mens de hvide er
22.hxg8L og 27.e8L+.

8607. J.M. Rice
2 PR Dutch Problem
Society JT 1961

8606. Godfrey Heathcote
2 PR Northern Whig 1897

Harry Billeskov Petterson er født 1915-0910 og var af profession fisker i Bogense.
Han debuterede som opgaveforfatter i
ARBEJDER-SKAK 1938/13.
Det er ikke mange oplysninger vi har fundet, men det nævnes han var en habil
nærskakspiller og at hans interesse for
problemskak sikkert skyldes hans gode ven
Villy Nielsen, Bogense.
8586. Forførelse: 1 Dc7? Kc4,c4
2 Dc5#, men 1 - e5!
Løsning: 1 Kc7! træktvang.
1 - Kc4 2 Dd3#; 1 - c4 2 Dd6#;
1 - e5 2 Dg8#.

Dansk Skakproblem Klub stiftedes 14.
januar 1932. Initiativtagerne var K.A.K.
Larsen, der var redaktør af opgaveafdelingen i SKAKBLADET og af skakspalten i
MAGASINET, et ugentlig tillæg til POLITIKEN, og Karl Ruben, redaktør af skakspatten i DAGENSNYHEDER(NATIONALTIDENDE).
Den stiftende generalforsamling fandt
sted i Industriforeningens repræsentantskabssal, der var tilholdssted for klubben i
mange år, indtil Industriforeningen indførte
aftenlukning. Tilstede var desuden K. Fabricius-Lauritzen, Knud Hannemann, P. Rasch
Nielsen, A. Prytz og H.V. Tuxen, der enstemmigt besluttede af stifte DSK.
Vi henviser til yderligere oplysninger i
jubilæumsskriftet fra 1982.

11

#2 f

LØSERFRIST5/4 2002

C+ 10+8

Stanislaw Gebura
Leonid Makaronez
8608.
Frameries (BE) 8609.

#3

C+ 7+11

#3

#2 f

C+ 7+4

Nicolae Papa
Haifa (IL) 8610.
Arsura - Vaslui (RO)

C+9+10

#3

C+ 8+8

Gennady Kozjura &
Eugene Fomichev
8611.
(UA+RU)

Schenkerik Csaba
Baldur Kozdon
8612.
Budapest (HU) 8613.
Flensburg (DE)

#4

#5

8638. I Sentinelles efterlader en trækkende
brik en bonde af samme farve som den
trækkende brik, på det felt brikken forlader.
Undtaget er bondetræk og træk fra 1. og 8.
række, der begge foregår som normalt. Der
er specielle regler når en part har 8 bønder,
men det forekommer ikke i denne opgave.
Eks.: Ld1(+hBf3).

C+ 9+5

C+ 9+6

#6

C+4+10
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Alessandra Cuppini
Valeriu Petrovici
Reino Heiskanen
8614.
Bergamo (IT) 8615.
Bucarest (RO) 8616.
Tervalampi (Fil

S#2 B: Th1-..a1

C+ 12+6

S#4

Zivko Janevski
lllo Krampis
8617.
Gevgelija (MK) 8618.

C+ 9+7

S#4

C+ 8+ 10

Lars Larsen
Liepaja (LV) 8619.
Sønderborg (DK)

-

H#2 4.1.1.1

C+ 7+5

H#2 0-stilling
C+6+15
A: -Se1 B: Te6-c5

H#2 B: Sf6-e4

C+ 5+10

Manfred Nieroba
Christer Jonsson
Viktor Chepijnij
8620.
Troisdorf (DE) 8621.
Moskva (RU) 8622.
Skarholmen (SE)

H#2 B: Bc7-e7

C+ 3+7

H#3 2.1.1 ...

C+ 3+ 10 H#3 2.1.1 ...

C+ 4+6
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Daniel Novomesky
Jorma Pitkånen
8623.
Bratislava (SK) 8624.

Fadil Abdurahrnanovic
Lahti (FI) 8625.
Sarajevo (BA)

H#3 2.1.1 ...

c+

C+ 3+4

H#3 2.1.1 ...

4+4

H#5

c+ 6+4

Luigi Vitale
Alexander Toger
Christer Jonsson
S. Maria Capua Vetera (IT)
8626.
Nazareth (IL) 8627.
Skårholmen (SE) 8628.

H#5
C+ 6+7
B: Alt tre rækker til højre
(3 squares right)

H#6

C+ 2+6

H#7

Janos Buglos
Jånos Buglos
Tibor Ersek
8629.
Budapest (HU) 8630.
Budapest (HU) 8631.

S#2 Madrasi
8: Da3-f3

c+

11 +5

H#2 Circe Madrasi C+ 6+8
2.1.1 .1

C+ 2+7

Budapest (HU)

Serie-H = 8 Circe
B: La7-b8

C+ 7+4
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Eugene Fomichev
Erik Hansen
8632.
Shatki (RU) 8633.

H#2 2.1.1 .1

Henrik Juel
8635.

C+ 8+10

Alexander Hildebrand &
Christer Jonsson
Helsingør (DK) 8634.
(SE)

H#3 2. 1.1...
Kamæleoncirce

C+ 3+1

Serie-H#4
3 løsninger

c+

1+2

Manfred Nieroba
Stefano Spinelli
Kokkedal (DK) 8636.
Troisdorf (DE) 8637.
Saronno-Va (IT)

H#4 Kamæleoncircec+

2+2

H#2*

15

THEMA DANICUM nr. 105

c+

3+6

S#5 Max.

Luigi Vitale
S. Maria Capua Vetera (IT) Gianni Donati
Henrik Juel
8638.
8639.
Princeton (US) 8640.

C+ 2+4

Kokkedal (DK)

8463 {Groeneveld): Fort: 1 exf4? tr 2 Td4#.
1 - Lc5/Le5 2 Dxe6/Txe5#; 1 - Sxe4/Lh7
2 fxe4/Lxe6#, men 1 - Lxf4!-Løsn. 1 Txe6!
tr 2 Dxd6#. 1 - L-/Lc5/Le5
2 Dd4/Db3/
Td6#; 1 - Se4/Lh7 + 2 fxe4/Te4#. God
forførelse med matændringer. I løsningen
fortsat forsvar af sL og switchback af hT
(HHe).
8464 {Prins): Fort: 1 Kh7? tr 2 d5/De4#,
men 1 - Sb6! og 1 KgB? tr 2 d5/d8S#, men
1 - Se5!. .. Løsn. 1 KhB! tr 2 d8S/De4#.
1 - Dxa5/Dxd4+ 2 d5/Sxd4#; 1 - Txd7
2 exd7#. Der wK kann im SchlOssel zwei
Fesselungen aufheben, aber welche ist die
richtige. Schone Auswahl! {MN). Cycliske
dobbelttrusler {LU.
8465 (Koziura): 1 Ta7! tr 2 Sb6 Da6/c4
3 b4/bxc4#. 1 - c4 2 bxc4+ Ka4 3 Sb6#;
1 - Dxa7 2 Sxa7 og 3 Sb5#; 1 - Lh6
2 Sxd6 -/Sxd6 3 Sb5/Txa5#. En vidunderlig nøgle (HHe). Ein kleiner Schritt tor den
wT, aber ein grosstor Weiss {MN). En fiks
og vanskelig opgave. Fem modelmatter.
Svært at finde bøhmere med dette materiale
{LL), der dog fandt sin egen 8641 med fire
modelmatter med tårn, hvilket er noget
usædvanligt! {HHe).
8641.
Lars Larsen
3 RO
Springaren 1991

#3

C+ 6+9

1 TgB! tr 2 Tg5 + Kxh6 3 Txh4#.
1 - Txh3 2 Sf6 + Kxh6/Kh4 3 Tg6/Tg4#;
1 - Lxh3 2 Sg4 exf5/Txg4 3 Tg5/Th8#.

H#3 Sentinelles
2 løsninger

C+ 2+3

#1

12+ 10 BP15.5
PG15.5

15 +, 5

8466 {Kuligin): 1 Lc5! tr 2 Sc7 + Kxc5/
Kxe5 3 Sd7/Sg6#. 1 - Kxc5 2 Sd7 + Kd5
3 Sc7#; 1 - Kxe5 2 Sd6! Kxf4/Kd5 3 Sg6/
Tf5#; 1 - Se6 2 Sf6 + og 3 Sd7/Sg6#.

Utrolig flot indhold {HHe). Oberraschendesdoppeltes Opter, aber die weisse Kavallerie
beherrscht alles {MN). I og for sig en sød
lille bøhmer - det ærgrer mig, at forfatteren ikke har fået den sjette modelmat
med. Ba5 er overflødig {LL), der medsender
forbedringforslag med seks modelmatter.
Specielt efter Lars' oplysning om, at Ba5 er
overflødig, synes jeg dog, at Kuligins opgave fremstår noget mere enkel end Lars'
version. Smag og behag." {HHe).
8466V.
Lars Larsen

#3

C+ 7+6

1 Lc5! tr/Lxa4 2 Sc7 + KxcS 3 Sd7#.
8467 (Larsen): 1 Ke7! tr 2 Lc6 + Kxc6 3
Dxc4#. 1 - c6 2 Dh2 Sf7 3 Le6#; 1 - c5
2 Lb5 Sb2 3 Sxc3#. En meget fin opgave.
Specielt kan jeg godt lide, at den sorte
springer, der truer hele forløbet med en
skak på f7, er den brik, som lukker for LgB!
(BK). Die Drohungen der wD im 2. Zug
kann Schwarz nur mit Linienverstellungen
durch die beiden SS parieren. Gute ldee,
aber die a-Linie gefållt mir gar nicht (MN).
Her lyder nok et ramaskrig i anledning af
den ugarderede skak 1 - Sf7 +. Alle de
irriterende fordomme. Opgaven viser, med
stille hvidt andettræk, den samme kombination af blokade og selvspærring, som vi
så i TD97/7931 (fort.). Til trods for kun to
varianter et meget interessant spil, men
Lars ærgrer sig sikkert selv over, at 1 Lb5/
Dh2? ikke kommer frem som forførelser.
"Fordomme", måske. Men det har dog i
årtier været gældende, at en ugarderet skak
i udgangsstillingen er af det onde, og den
mening har jeg stadigvæk (HHe).
8468 (Makaronez): 1 Sxf5! tr 2 Txe5 +
fxe5 3 Dxe5#. 1 - gxf4 2 Td4+ Kxf5 3
Dh5#; 1 - Kxd5 2 DaB+ KcS 3 Le3#; 1 exd5 2 Kxf6 - /d4/f2 3 De8/Da8/Dh 1#;
1 - exf5 2 Kd6 -/f2 3 De8/Dh 1#. Die dritte
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weisse Figur wird eingestellt und die wD
schiesst fast aus allen Ecken (MN). Fin og
god opgave. Var ved at opgive undervejs
(SM). Jeg tæller i alt syv matter efter flugtfeltgivende 1. træk. Men det hele forekommer mig ret tyndt (partiagtigt) (LL).
8469 (Larsen): 1 Sf3! tr 2 Txd1 + Lxd1
3 Sd2#. 1 - Lxf3 2 Lg5 (3 Txd1 + l Te1
3 Td2 Te2 4 Td1#; 2 - Tf1 3 Tdxc4 Ld1
4 Tc1 #. 1 - Ld3 2 Txd7 Lc2 3 Txd1 +
Lxd 1 4 Sd2#. Die so verfGhrerisch wirkende
Tripel-Batterie wird zu meiner Verbluffunq
Qberhaupt nicht genutzt (MN). Gensidig
spærring mellem sT og sL på forskellige
felter (fort.).
8470 (Makaronez & Pavlov): 1 c6! tr 2 Sb5
- 3 Da3 + Sxa3 4 Sxc3#. 1 - Sd8 2 Sb5
axb5 3 Td4 + b4 4 Txb4#; 1 - Se5/Sd6
2 Txa5 + Kxa5 3 b7 + Ka4 4 Txa6#; 1 dxc6 2 Sxc6 b2 3 Dxc2+ Ka3 4 Txa5#.
Siger mig ikke noget. Måske ret vanskelig
- men jeg bryder mig ikke om #3 og #n,
hvor "varianterne" bare er trusler (LU. Har
også vanskeligt ved at se nogen ide. Værre
er, at der også er ødelæggende dobbelttrussel: 2 Se2! (HHe).
8471 (Uppstrornl: Fort: 1 Kf4? Db4+/
Db8 + ! Løsn: 1 Ke3! d4 + 2 Ke4! Sd6 +
3 Kf4! og 4 Lf3#. En løser spørger, om ikke
det er for banal en opgave for TO? Her skal
man huske, at der er tale om en minimal,
altså kun en brik foruden kongen, og så er
mulighederne ret begrænsede. Faktisk anser
jeg den for ganske fremragende! (HHe).
Nettes Minimal (MN). Fiks, bravo. To spærringer for sD (LL).
8472 (Kråtschmer): Forhastet er 1 Txf6?
(2 Lf5/Lf3#) exd4 2 Te6+ Le5! Derfor
1 Sa6! (2 Sc5#) Kd3 2 Ld1 Ke4 3 g4!
hxg3ep 4 Lg4 Kd3 5 Sb4 + Ke4 6 Txf6
exd4 7 Te6#. A first class problem (LV).
Feine Lenkung (MN). Udmærket, med plausibel forførelse og klart spil (HHe).
8473 (Azhusin): 1 Dc7! tr 2 Le5 Txe5/Lxe5
3 Sxc3 + /Se3 + Sxc3/Sxe3#.
1 - Te4 2 Dc4+ Txc4 3 Se3+ Sxe3#;
1 - Ld4 2 Dc5 + Lxc5 3 Sc3 + Sxc3#;
1 - Se4 2 Se3 + Kd4 3 Dc3 + Sxc3#;
1 - Te7 2 Dxb7 + Txb7 3 Se3 + Sxe3#;
1 - Sf3 2 Df7 + Te6 3 Se3 + Sxe3#. De
sorte antikritiske trekk følges av avled-
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ning. Interessant oppgave (VB). lm 3. Zug
"schwåchelt" das Problem etwas - aussonsten Prima! (HR). Ja, godt spil, men
måske for mange gentagelser (HHe).
8474 (Hildebrand): 1 Td8! tr 2 D/Lxc3+
Txc3 + 3 L/Dxc3 + Txc3#. 1 - f3 2 Td4
(2 Td2? Le5!) - 3 Dxc3 Txc3#; 1 - Lg3
2 Td2 (2Td4? Lxe1!) - 3 Lxc3 + Txc3#.
Hvit må velge felterne d2 og d4 for at
avskjære både seg selv og sort. Dette må
være et genuint selvmattema (VB). Schwarz
muss den dreifach gedeckten Punkt c3
erobern. Die ldee ist sehr okonornisch
verwirklicht (MN). Virker ikke gennemarbejdet (LL). Fin dualforhindring i hvids 2. træk.
Dobbelttruslen synes umulig at undgå
(HHe).
8475 (Auhagen & Zucker): Sk: 1 - h3
2 Dxh3 Ka1 3 Lb4+ Kb1 4 Ta1 + Kxa1
5 Dc3 + Kb1 6 La3 a4#. Løsn: 1 Dd4! h3
2 Dd3+ Ka1 3 Dc3+ Kb1 4 Dxh3 Ka1
5 Lb4+ Kb1 6 Tal+ Kxa1 7 Dc3+ Kb1
8 La3 a4#. De to motiver, annihilasjon av
hT og sB, er føyd sammen til en fin helhet
(VB). Absolutely spendid! (LV). Fin matsætning, men tempomanøvren ikke videre
interessant (HHe).
8476 (Libiå): 1 c4 + ! dxc4ep 2 Db6 + Kc4
3 0-0-0 c2 4 Td3 Kxd3 5 De6 c4 6 Tb6 c3
7 Tb3 axb3 8 Lc5 bxa2 9 Sg3 a1S 10 Db3
Sxb3#, men helt ødelagt. Blandt andet Bent
Kristensen biføser den i 10: 1 Dc6 + Kc4 2
0-0-0 d3 3 cxd3 + Kb3 4 Dxc5 Kxa2 5 Sd4
Ka1 6 Tb6 Ka2 7 Lb4 a3 8 Ld2 Ka1 9
Sc2+ Ka2 10 Tb2+ axb2#; 7 - Ka1 8
Sc2 + Ka2 9 Ld2 ".)og Naujoks og Grudulis i 8 træk. F.eks.: 1 c4+ dxc3 2 Sd4+
cxd4 3 Sxc3 + dxc3 4 Db6 + Kc4 5 0-0-0
c2 6 Td4 + Kc3 7 Lc5 a3 8 Db2 + axb2#
og 1 Sxd4+ cxd4 2 0-0-0 d3 3 Td2 dxc2
4 Lc5 Kxc5 (4 - a3 5 Sc3+) 5 Db6+ Kc4
6 Sc3 Kxc3 7 Td4 a3 8 Db2 + axb2#.
Lange selvmatter! (HHe). - 3x4 p -.
8477 (Bakcsi & Zoltan): A: 1 Dxf5 Sf6 2
Le6 Lc7#. B: 1 Lxe4 Sd4 2 Dd5 Lg7#. C: 1
gxf5 g4 2 fxe4 Lg3#. Wozu ist C) gut? Die
l.osunq passt doch gar nicht zu den beiden
anderen (MN). Og dog. D slår den ene, L
den anden og bonde dem begge (HHe). Cløsningen morsomst, skønt den kun viser en
blokade. Meget underholdende (LL).

17

THEMA DAN/CUM nr. 105
8478 (Enemark): 1 Tc6 Lg7 2 Ld5 Lf8# og
1 Lc4 bxc4 2 Ta3 Lxa3#. lch sehe den
Zusammenhang der beiden Losunqen nicht
(MN). Rigtig morsom, selv om løsningerne
ikke kan kaldes analoge (LU. En fiks lille
sag (HCH). Nogen dybere ide er der nok
ikke, men gode T-træk og morsom (HHe).
8479 (Janev): A: 1 Td5 Tc3 2 f5 T8c4#.
B: 1 Ld5 Tf6 2 Dd3 Te8#. Bekannter Verstell-Mechanismus (MN). Nydelig blanding
af blokade og binding (LU. Sorte selvbindinger, selvspærringer og blokader. Fin analogi
(Leif). Virkelig vellykket (HHe).
8480 (Jonsson): 1 Db4 Td6 2 Kc5 Dxf5#
og 1 Db6 Ld6 2 Kc6 De8#. Hvid Grimshaw
fremstillet med svensk perfektion (LL). Die
sD Qberschreitet den schwarzen Schnittpunkt, wåhrend wT bzw. WL den weissen
besetzen. Schone und okonornische Kombination (MN). Nice mates (CF). Grimshaw i
ny indpakning. Som vanligt solidt arbejde af
Jonsson (HHe).
8481 (Krampis): udgår, da den tidligere er
publiceret: TD 102/8411 .
8482 (Onkoud): 1 Lc5 Sxc2 + 2 Kxd5
Dd4# og 1 Sc3 Lxf3 + 2 Kxd4 Td5#. Originalt bindingsspil - analogi i løsningerne
(LL). Die Thematik ist nicht gerade neu
(MN). En lille nød, hvor nøddeknækkeren
måtte arbejde intensivt (SM). Harmonious
sequences with captures by bK in both
parts (CF). Præventive selvbindinger, god
opgave (HHe).
8483 (Sabol): 1 cxb1 S Ld4 2 Sxd2 Kxd2#
og 1 cxb 1L Lxh2 2 Lxa2 0-0#. Gefållige
Leistung! (HR).Morsomt underholdende spil
(LL). Gut (MN). Fin kombination af indhold
(HHe).
8484 (Barsukov): 1 Dd1 Sf4 2 Le4 Tc5 3
Dd3 Se6# og 1 Lb1 Tc5 2 De4 Sc1 3 Ld3
Sb3#. Diese bauernlose Miniatur ist eine
Delikatesse! (HR). Lb1 et fint ventetræk morsomme manøvrer af sD og sL (LL). Gut
konstruiertes bauernloses Echo (MN). Rigtigt fine 1. træk, men matsætningen efter
to gange Tc5 er mindre ophidsende (HHe).
8485 (Nieroba):
A: 1 Txd3 c3 2 Th3 Th2 3 Th7 Txh7#.
B: 1 Txc2 Tb1 2 Th2 Th1 3 Th7 Txh7#.
C: 1 Txb3 Ta2 2 Tb8 Ta8 3 Tg8 Txg8#.
D: 1 Txc4 bxa4 2 Tc8 Tb8 3 Tg8 Txg8#.

4-fache, etwas gewaltsame Linienfreilegung
(EB). Thematik gut - Umsetzung noch
steigerungs fåhig (HR). Trist spil med gentagelser (LL). Schwarzes T-Kreuz mit
"Nachlauf-Effekt" des weissen Turm (fort).
Svær original ide, men løserne ikke helt
tilfredse med resultatet (HHe).
8486 (Jones): A: Ke5 g6 2 Kf6 gxf7 3 Kg7
Lh7 4 Kh8 fxg8D#. B: 1 Kc3 gxh6 2 Kb2
hxg7 3 Dxa2 g8D 4 Ka1 + Dxa2#. Another
masterpiece! (LV). Diagonalflucht des sK
interessant in Szene gesetzt! (HR). Særdeles morsom, vanskelig (LL). Well composed
with good twinning (CF). Flot med de to
hjørnematter (HCH).
8487 (Vitale): 1 Tf5 Kg4 2 Tf4 + Kh5
3 Ke5 Sd7 + 4 Kf5 Sg3# og 1 Tg2 Sg3
2 Sc7 Kg5 3 Td2 Kf6 4 Td5 Se4#. Echo.
Schade um den sSe1, der nur NL-Verhinderer ist (EB). Ebenfalls tolle bauernlose
Miniatur (HR). Endnu en gang en behagelig
hilsen fra San Maria! (LL). Feines Charnåleon-Echo, bei dem der Tempoverlust tur
den wK nicht leicht zu tinden war (MN).
Difficult mates to find - good construction
(CF). Lidt af en prøvelse (HCH). Trækkene
1 Tg2! og 1 - Kg4! Fremragende opgave.
Den absolut bedste jeg har set af Vitales
hånd indtil nu! (HHe).
8488 (Fiebig): 1 - Lh4 2 Kb6 Kg5 3 Kc7
Lh5 4 Kd8 Kg6 + 5 Ke8 Kg7#. Bellissimo
(LV). Inder 2-fach mit nur 5 Steinen. Eine
Perle!! (EB). Doppelte Anderssen-Verstellung mit nur 5 Steinen. Sehr okonomlsch
(MN). Særdeles smukt! Forfatteren sender
også versionen 8488V med idealmat , men
uden hvids konge. Jeg foretrækker 8488!
(HHe).
8488V.
Fiebig

H#4,5
1 - Lh5 2 Sd7 Lh4 3 Kc7 g5
4 Kd8 g6 + 5 Ke8 g7#.

c+ 3+2
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8489 (Bunka): 1 a1T Kc3 2 Tg1 Kxd3
3 Tg7 hxg7 4 Lg1 g8S 5 Lxc5 Se7# og
1 a1L+ Ka2 2 e4 Ka3 3 Lg7 hxg7 4 Kc4
gxf8D 5 d5 Db4#. One of the best (LV).
AUW in Bauern-Minimalform. Nicht neu,
aber ganz gut gelungen (EB). Minimal-AUW
in schwerer Konstruktion (MN). Good problem (CF).
8490 (Bartel): 1 dxe1T(Th8) 2 0-0 3 Tb8
4 Tb7( =sBb7) 5 b5 axb6ep. Toll, wie EB
immer wieder neue Bedingungskombinationen tindet, um das Valladao-Thema darzustellen (MN), og opgaver med dette tema
indeholder rokade, e-p slag og minorforvandling. Måske skakblindhed, men hvad
sker der på 2 Txh7? (sB eller Ta8 efterfulgt
af 3 Tb8 ... ). For mig at se, to konfliktende
betingelser. Belæring velkommen (HHe).
- 3 p -.
8491 (Buglos): 1 Dg7! tr 2 Sc3/Sc7/Se3/
Dxf7#. 1 - Sa7 2 De5#; 1 - Sa5 2 Dd4#.
Entzieht sich meinem Verståndnis. lch bin
gespannt, was dahinter steckt (EB). Desværre er ikke angivet forførelserne under
diagrammet: 1 Kf4? (2 Dxe4/Se3#) Sa7! og
1 Ke3? (Dxe4/Sc3/Sc7#) Sa5! hvilket
unægtelig gør opgaven mere interessant
(HHe). Subtle and elegant (LV). - 2 p -.
8492 (Bunka]: A: 1 Td3 2 Le3 3 Td4 4 Kd3
5 Tc3 Le4#. B: 1 Te3 2 Sd5 3 Kd4 4 Tc4 5
Dc3 Txd5#. Zweimal Kåfigbau (EB). Verschieberei der s Figuren so eindeutig klappt,
ist schon verwunderlich (MN). Two attractive mates in DANICUM symbol (CF).
- 2x2 p -.
8493 (Cuppini): 1 c3 2 Lc4 3 Lxb3 4 Ld1
5 b3 6 Sb4 7 Sc2 8 Sa1 9 c2 Kb2 =. Jeg
likte denne godt, selv om trekkene kanskje
gir sig selv (VB). Sehr einfaches Einkerkerungsmanover. lst dazu Minichess notwendig? (EB). - 3 p -.
8494 (Dulbergs): 1 Kc7 Gh2 2 Dc2 Gg8 3
Kb6 Gb2 4 Ka5 Gb8 5 Db3 Ga2 6 Dc3 +
Lxc3#. Eine Mattzusammenstellung ohne
ein besonderes Thema (EB). Very good
sequence of moves to set up mate on a5
(CF). Dennetype opgaver (se også 8498 og
8502) blev der produceret mange af for 3040 år siden. Uden egentlig ide men ofte
gode løserobjekter og med morsomt spil
(HHe). - 3 p -.
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8495 (Hansen): 1 Sf6 Lg8 2 Sxg8(hS) Sh6
3 gxh6(hB) h7 4 Kd1 h8D 5 Kc1 Dal#.
Hvis 1 - Ld5? 2 Sxd5(hS) Sf6 3 gxf6(h8)
f7 4 Kd1 f8D 5 ? Df1 # mangler sort et
tempo! Recht einfache Mattzusammenstellung (EB). I hjælpematter er det ikke
almindeligt at angive "forførelser" under
diagrammet, men her er forsøget 1 - Ld5?
mindst halvdelen af en god opgave (HHe).
Nach zweifacher Metamorphose setzt der
sS ais wD matt (MN). - 3 p -.
8496 (Hildebrand & Jonsson): 1 exd2 2
d1S 3 Sc3 4 Sb5 Lb3#. 1 e2 2 e1S 3 Sxc2
4 Sa3 b3# og 1 exf2 2 f1 S 3 Sxd2 4 Sb3
cxb3#. Delightful! (LV). 3-mal Springerumwandlung mit Matt- und Blockwechsel.
Sehr tein! (EBJ. Ein hervorragendes StOck!
(MN). Excellent (CF). Tre forskellige brikker
sætter mat på b3 - og modelmatter. Meget
flot! (HHe). - 3x2 p -.
8497 (Holladay):
A:
1 Dg8 e4 2 Da2 e5 3 Dg8 e6
4 Dg1 e7 5 Da7 e8L 6 Dg1 Ld7 +
7 Dg4+ Lxg4+ 8 Kh4 Kf4=.
B:
1 Dh8 e4 2 Da1 e5 3 Da8+ Kf4
4 Dh1 e6 5 Da8 e7 6 Dh1 e8D
7 Da8 Dxa8 8 Kh4 Df3 =.
C: 1 Dh7 e4 2 Da7 e5 3 Dg1 e6
4 Da7 e7 5 Dg1 e8D 6 Da7 Dc8 +
7 Dd7 Dxd7+ 8 Kh4 Df5=.
Fantastic! (LV). Patt- und Umwandlungswechsel im Wenigsteiner, sehr gefållig (EB).
Amasing discovery although play is fairly
similar in each part (CF). Flot wenigsteiner
trilling, selvom max betingelsen medfører,
at sort mest blot spiller sD frem og tilbage
(Juel). sD i alle hjørner (forf). - 3x3 p -.
8498 (Kozhakin): 1 Sd5 Tc4 2 Sd3 + exd3
3 Sc3 Th4 4 Se4+ Txe4#. Not so easy
(LV). Die beiden Springer werden geopfert.
Das ist schon sehr dunn (EB). Charming
problem (CF). Ja, på en eller anden måde er
der en vis charme, men det er altså for lidt
(HHe). - 3 p -.
8499 (Linss): Sk: 1 - 2 Kg8 Ke3 3 Tf4 Lc2
4 Tf2 Lb3 5 Tf3 + Kd3 6 Kf7 Kc3 7 Ke6
Kd3 8 Kd5 Ke2+ 9 Ke4 Lc2 10 Tf2+
Ke1 + 11 Kf3 Ld3 12 Td2 Lf1 13 Tf2
Le2+ 14 Kg2 Lf1 + 15 Kh1Lh316 Te2+
Kf1 17 Th2 Lg2#. Løsn: 1 - Ke5 2 Td5 +
Ke6 + 3 Kg8 Ld3 4 Td7 Lc4 5 Te7 + Ke5
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6 Kf7 Kd6 7 Td7 + Kc6 8 Tc7 + Kc5 9 Ke6
Kb6 + 10 Kd7 Lb5 11 Tb7 + Kc5 + 12 Kc8
Lc613Tc7Ld7+
14Kb7Lc8+
15Ka8
Kb6 16 Tb7 + Ka6 17 Tb8 Lb7#. Echo mit
einem kaum durchschaubaren l.osunqsablauf. Der pure Wahnsinn! ! (EB). formentlig et produkt af Torstens programudvikling
og nutidens stærke computere. Og en
opgave jeg aldrig ville bruge tid på at løse.
Ikke desto mindre er det jo fantastisk spændende at spille løsningen igennem (HHe).
- 4 p -.
8500 (Makaronez): 1 De8 Se7 2 Kd8 Kb7
3 Gd7 Sc6# og 1 Dd8 Sf6 2 Kc8 Sd7
3 Gc7 Sb6#. Echo. Aber schade ist es um
den sLh2, der nur Cooks verhindert (EB).
Sehr schones Chamåleon-Echo (MN). Pænt,
men dette er lavet før og bedre med sT som
blokadefigur på 7. række. At anvende
Græshopper er ikke nødvendigt (HHe).
- 2x3 p -.
8501 (Nieroba): 1 Th1! tr 2 Th4#. 1 Sxd6(Lc1) 2 Lb2#; 1 - Sxe6(Lf1) 2 e3#; 1
- Sxf6(Sg1) 2 Sf3#. Forf: 1 Tc1/Tf1/Tg1?
Sxd6/Sxe6/Sxf6! So little and so pretty
(LV). Zwar altbekanntes Circe-Motiv, aber
sauber realisiert (EB). Ja, enig. EB sender
8642 til sammenligning (HHe). - 2 p -.

8503 (Vestergaard & Schmidt & Juel):
1 Ke3 e5 2 Kxf4(Bf2) f3 3 Kxe5(Be2)
Sc4+ 4 Kd4 e3#. Schoner Rundlauf des
schwarzen Konigs (EB). Nice bK rundlauf
(CF). En rigtig fin lille opgave, men Nieroba
undrer sig over anvendelsen af Kamelen,
når det kan laves uden, se 8503V. Nieroba
har selvfølgelig ret - generelt bør man
undgå fantasibrikker /-betingelser, når det
kan undgås, se også kommentaren til 8500.
Et andet og sjovt eksempel på bønder, der
slås tilbage og rykker frem er 8643 (HHe).
- 3 p -.
8503V.
Manfred Nieroba

H#4 Circe C+ 5+2
1 Ke3 e5 2 Kxf4(Bf2) f3
3 Kxe5(Be2) Sg4+ 4 Kd4 e3#.
8643.
Manfred Nieroba
Schach-Echo 1972

8642.
Erich Bartel
Problemkiste
1999-12
H#3 Circe c+

#2 Circe c+ 9+3
Forførelser:
1Da5/Da6/Da7/c7? Sxd6/Sxe6/Sxf6/Sxg6!
Løsning: 1 Da4!
8502 (Spinelli): 1 b6 Ga7 2 g5 Ga6 3 g6
Gf7 4 g7 Gf6 5 b7 Gg6#. Eine recht einfach Mattzusammenstellung. Ein Thema
kann ich nicht erkennen (EB). Nur zwei
kleine BB erzwingen eine grosse schwarze
Springerei (MN). Superb control over 3G by
two pawns. Very good problem (CF). Morsomt at kun hvide bønder er aktive (HHe).

- 3 p -.

5+2

1 Lxf5(Bf2) Le2 2 Lxg4(Bg2) f4
3 Lxh3(Bh2) g3#
Henrik Juel:
8504 (Donati): hB har slået alle manglende
sorte brikker med f2xe3, g2xf3xe4xd5xc6
xb7 og h2xg3xf4, så sBa7 har forvandlet
på d1 efter axbxcxd. sBf2 stammer fra b7
og har trukket b7xc6xd5xe4xf3-f2
før
g2xf3, så de hl (og et hT) blev slået af
sBa7. Hvis vi prøver at opløse stillingen ved
at retrahere sBh2, sK og sBf3 for at tillade
retraktion af hKg2-f1, viser det sig, at der
mangler et enkelt hvidt tempo. Derfor går
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kun retrospillet -1 .. c7 -2.g3xSf4 Sd5
-3.c6xb7 Sc3 -4.d5xc6 Sd1 -5.e4xd5 d2d 1 = S -6.d3 c3xd2, og stillingen opløses
ret let. Sidste slag var g3xSf4. Bonderetro
med rigt indhold (HJ) - 4 p -.
8505 (Heinonen): 9 hvide træk kan optælles, men hvordan får vi slået hele 5 sorte
brikker? Ved at lade de hB slå løs: 1.Sc3 d5
2.Sxd5 Le6 3.Se3 Dd3 4.exd3 Lc4 5.dxc4
Sc6 6.Ld3 Td8 7.Lg6 Td3 8.cxd3 Sf6
9.Da4 Se4 10.dxe4. 2 ikke-nabo B slår
dobbelt overkors. (HJ). Very nice and difficult! (JG). - 3 p -.
8506 (Denkovski & Denkovski): Sort kan
have slået hBf2 med D (på f3) eller Tog hB
eller hl på b6, hvilket foranlediger de to
løsninger: 1.f3 e5 2.Kf2 Lc5 + 3.Kg3 d6
4.a4 Sd7 5.a5 Sb6 6.axb6 axb6 7 .Txa8

LØSERTURNERINGEN
MAXIMUM nr. 103

Df6 8.Ta1 Dxf3+ 9.Kh4 Da3 10.d3 Ld4
11.Lg5 c5 12.Ld8 g5 + 13.Kg3 med T-retur
og K-manøvre. 1.d3 g5 2.Le3 Lg7 3.Lb6
axb6 4.a3! Ta5 5.a4 Tf5 6.a5 Txf2 7.Kxf2
Ld4 + 8.Kg3 e5 9.a6 De7 1O.a7 Da3 11.
axb8L c5 12.Lc7 d6 13.Ld8 med B-tempo
og føniks-L. Flot med to meget forskellige
løsninger (En pr. forfatter!?) (HJ). - 2x3 p. -

Erik Hansen: 8468
H.C. Hansen: 8478, 8486, 8487, 8504
Lars Larsen: 8464, 8465, 8471, 8477,
8480, 8484, 8487
Sven Michelsen: 8465, 8468, 8470, 8480,
8489,8503

Dir.
opg.
84638472

S#+
H#
84738489

Fant.
opg.
84908506

lait

32

94

67

193

553

581(271
548(06)

I

2001

I

Total

Erich Bartel, D.

EB

32

54

86

194

VB

10

6

16

50

50(00)

Niels Danstrup

32

82

35

149

374

460(09)

Henning Dysted

32

78

26

136

390

253( 18)

C.C. Frankiss, GB.

CF
JG

Børge Hansen
Erik Hansen
H.C. Hansen

Sven Michelsen

149

460

472(01)

56

174

513

556(06)

26

86

10

122

341

543(04)

38

21

78

226

208(06)

78

67

177

498

7(04)

32

72

24

128

349

349(00)

32

82

10

124

359

189(04)

5

2

6

13

46

269(03)

LL

32

71

6

109

323

325(18)

SM

32

72

27

131

359

253(03)

31

92

50

173

478

396(14)

BK

Kjeld Larsen
Lars Larsen

67

86

19

Karsten Jacobsen
Bent 0. Kristensen

82
32

32

HCH

Gerhard Naujoks, S.
Manfred Nieroba, D.

MN

26

78

47

151

440

424(09)

Harald Rudiqerv D,

HR

32

78

10

120

216

257(08)

32

78

35

145

446

277(05)

4

42

26

72

185

597(08)

Steen Vestergaard
Luigi Vitale, I.

LV

Løserlisten
Harald Rudiger godskrives 135 point for
løsninger til TO 102.
Vort flittige medlem og blad nr. 103's
bedste løser H.C. Hansen har denne gang
opnået 600 point og vil få tilsendt en præmie - hjertelig tillykke!

1.

#n med fra 8 til 12 brikker (ingen
miniaturer}. Dommer S. Trommler.
2.
#n med fra 13 til flere brikker.
Dommer M. Tribowski.
Indsendelser, max. 3 pr. forfatter,
senest 2002-05-31 til:
Dr. Helmuth Morgenthaler, Borsigstrasse
11, D-67063 Ludwigshafen, Tyskland.
Præmiefond: 1500 DM.

Favoritter:

Vemund Blomkvist, N.

Juris Grudulis, LV.
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Husk at deltage i Holgers
fødselsdagsturnering!
Med stor venlighed har følgende internationale dommere lovet at dømme i vore kommende turneringer.
3# 2002-2003:
Mirko Degenkolbe, Tyskland.
#n 2002-2003:
Baldur Kozdon, Tyskland.
S# 2002-2003:
Eugeniusz lwanow, Polen.
H# 2002:
Gunter Busing, Tyskland.
F# 2002:
Juraj Lorinc, Slovakiet.

Se THEMA DANICUM 104/254

I artikel li, THEMA DANICUM 99/88 skrev
Hildebrand "Nu torde materialet vara komplett".
Det viste sig ikke at være tilfældet, så her
viser han endnu en S# med dobbelt rokade.
Første artikel findes i TD 97/26.
8644. A. Kostiukov
Schachmatnaja Poesia 2000

Skakklubben "Stadion Kutnå Hora" udskriver en jubilæumsturnering i anledning af
Vladislav Buåkas 65 års fødselsdag.
Betingelser: Hjælpematter i 4 træk intet temakrav.
Bedes sendt senest 2002-12-30 til:
Prof. Jiri Stehlik
Kudrnova 37, CZ-284 01 Kutna Hore,
Tjekkiet.
Dommer er jubilaren selv.
Alle deltagere vil modtage dommen.

Dr. Werner Speckmanns Mindeturnering
(Die SCHWALBEs 185. tematurnering) for
ortodokse flertrækkere (uden fantasibrikker
og -betingelser) udskrives i to afdelinger
med frit temavalg.

S#4 B: Kc3~g3
A:
B:

c+

9+3

1 0-0-0 Kxb3 2 a8D Kc3
3 Da4 b3 4 Lb1 b2#.
1 0-0 Kxh3 2 Lf5 + Kg3
3 a8L h3 4 Lh1 h2#.
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Jan Mortensen blev hædret

Traditionen tro starter vi det nye år med en lille løserkonkurrence for alle bladets læsere, og
vi ser frem til at de mange, der normalt kun læser bladet, også forsøger sig som løser denne
ene gang om året. Som sædvanlig trækkes lod om en lille bogpræmie blandt dem, der har løst
alle opgaver rigtig og en trøstpræmie blandt alle indsendere.
8645.
8646.
8647.
8648.
8649.
8650.

A- og B-varianterne ser næsten ens ud, men hvor er så forskellen?
Så er det "jul" igen!
Frem og tilbage er lige langt.
Morsom analogi i skinspil og løsning.
Samme motiv i alle fire løsninger.
Fordringen i ARBEJDER-SKAKlød således: Hvad bør hvid gøre?

Løsninger bedes sendt til: Erik Hansen, Horsedammen 2, 1. mt., DK-3000 Helsingør, Danmark.
Indsendelsesfrist: 2002-02-19
8645. Vladimir Richkov &
Nikolaij Pletenev
Probleemblad 1986

8646. Knud Hannemann
1 PR Skakbladet 1933

8647. K. Fabel,W. Speckmann,
Tvilling & Massmann
Die Schwalbe 1942

Kaare Vissing Andersen, tv., sammen med
den afholdte præsident Bedrich Formanek,
Slovakiet.

#2 B: Sb7_,.e8

C+ 11+1

#3

C+ 9+13

#4

8648. Johannes Nielsen
Skakbladet 1925

8649. Zivko Janevski
2 PL III WCCT 1984-88

8650. "Lurendreier"
Arbejder-Skak 1968

S#4"

H#2 4.1.1.1

Se tekst

C+ 2+5

C+4+10

C+ 7+5

4+1

Manglende rejselyst blandt danske problemister har de senere år bevirket, at Dansk
Skakproblem Klub ikke har været repræsenteret på de årlige problemkongresser.
FIDE afholdt sin 44. World Congress of
Chess Composition i den hollandske by
Wageningen - og det eventyr ønskede jeg
ikke at gå glip af!
Når arrangementet fandt sted i netop
Wageningen, skyldes det givetvis, at hovedarrangøren Henk le Grand bor i byen, og
at der i denne by befinder sig den helt
rigtige facilitet til formålet, WICC (World
International Congress Centre).
I min egenskab af formand for DSK deltog jeg som delegeret. Da der ikke deltog
andre danskere i kongressen, stillede jeg
endvidere op i diverse løsnings- og kompositionsturneringer. Jeg meldte mig også
som deltager til en simultanforestilling på
byens markedsplads med GM Jonathan
Mestel, men undlod at stille op da "batteriet
var tømt for energi".

DSK's bestyrelse havde indstillet klubbens
æresmedlem Jan Mortensen til Honorary
Member of the Permanent Commission of
FIDE for Chess Composition (PCCC).
Forslagets begrundelse lød, at han havde
virket som 3. vicepræsident i PCCC 196771 og 2. vicepræsident 1971-74. Dertil blev
han i 1966 udnævnt som international
dommer for #2, #3, flertrækkere, H#, S# og
fantasiskak. Og det trak vel næppe fra, at
han var formand for DSK gennem 33 år
(1962-95), har komponeret godt og vel
tusind skakopgaver - samt sidst men ikke
mindst gennem en menneskealder med
stort vid og viden i foredrag og artikler
opmuntret både det nationale og det internationale problemistmiljø.
Dette forslag blev behandlet på kongressen den 31 . juli, og det blev vedtaget enstemmigt og med akklamation! Lad mig
hertil føje, at jeg fra alle sider under kongressen mødte den dybeste respekt for Jan
Mortensen.
Løserturneringer
Hvad der kom helt bag på min manglende
viden om det internationale problemliv, var,
at "løserturneringer" er sat i samme seriøse
system som "kompositionsturneringer".
Således kan man også i denne gren af det
storkronede skaktræ opnå "FIDE-master"-,
IM- og GM-titel. Ja, man kan sågar blive
verdensmester.
Allerede mandag den 30. juli afholdtes en
tre timer langvarig turnering, "Open Solving", hvori der deltog 85 løsere fra en lang
række lande - fra Japan i øst til USA i
vest. Ikke uventet dominerede dog de
europæiske lande og Israel.
Turneringen vandtes af den unge tysker
Tummes, der opnåede 44 point af 48 og
distancerede berømtheder som Michel
Caillaud, Frankrig (nr. 3), og Jonathan
Mestel, Storbritannien (nr. 5). Fra Norden
deltog seks finner, en svensker og en dansker. Bedst af disse klarede finnen Jorma
Paavilainen sig (nr. 12).
Selv blev jeg nr. 65 med 12 p. - en udmærket placering foran flere kendte navne.
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VM i problemløsning

Dette VM med 74 deltagere strakte sig over
to dage, 31/7-1 /8. Det blev overraskende
vundet af Jorma Paavilainen med 75 point
af 90 mulige foran Piotr Murdzia, Polen
(sølv). og Boris Tummes (bronze).
For mig selv gik det rimeligt godt på førstedagen, hvor jeg scorede 26 point af 45
mulige, hvilket rakte til en plads som nummer 48. Men på andendagen gik det helt
galt: 0 point!? Det begyndte med, at jeg
ikke kunne omstille min tankegang med en
hjælpemat. Og siden så jeg alt i en selvmat,
undtagen et simpelt slag, og så røg jeg i en
banal forførelse!
Facit blev en 63. plads, og det var jeg
ikke tilfreds med! Til gengæld var det en opmuntring at konstatere, at den nybagte
verdensmester kun scorede 5 point i afdelingen "studier", hvor jeg opnåede 6
point!
Torsdag den 2. august afholdtes knockout turneringen "Solving Show". Heri deltog
kun stævnets 16 bedste løsere. Vlaicu
Crisan, Rumænien, vandt den spændende
finale med 5-4 over Michel Caillaud, der
ellers havde lagt ud med en solid føring.

dommer, ved tag-selv-bordet. Han smilede
til mig og sagde: "I will give you a recognition for your proof game". Jeg følte det,
som Moses må have gjort det, da han fik de
ti bud på stentavler af Gud. Og stolt gik jeg
hen med min morgenmad krydret med
Michel Caillauds anerkendende ord til mine
nyvundne kongresvenner Helmut Zajic fra
Østrig og Barry Barnes fra England og gav
min glæde videre.
Dobbelt skuffet var jeg derfor, da jeg om
eftermiddagen ikke så min opgave nævnt i
bulletinen. Sagens sammenhæng gik først
op for mig under DSK's sommermøde den
12. august, da Steen Christensen fandt
biløsninger til opgaven. Disse må Michel
Caillaud have opdaget i sidste øjeblik.
I øvrigt vil det i denne artikel føre for vidt
at komme nærmere ind på de mange kompositionsturneringer. Lad mig nøjes med at
sige, at den unge svensker Lennart Werners
8651 virkelig tiltalte mig.

diagramstillinger at kende blev en frydefuld
oplevelse - for det er altid det menneskelige samvær, der er tilværelsens sande
værdi. Den dag, man kun kommunikerer
skak via en computer, er skakken død.
Allerførst fik jeg hilst på Zoran Gavrilovski
fra Makedonien, der besøgte Københavnfor
et år siden, og som var den eneste af kongressens deltagere, jeg havde mødt før.
Derudover blev mine første gode venner
Helmut Zajic og Barry Barnes - sidstnævnte er en charmerende og gudsbenådet fortæller. Siden fulgte bekendtskaber som
perler trukket på snor: Præsidenten for
PCCC, Bedrich Formånek, tiltalte mig særdeles meget. Christopher Jones og C.J.
Feather log dennes hustru Anne) fra Storbritannien fik jeg gode samtaler med, samt
originalopgaver til SKAKBLADET. Odette
Vollenweider (aliasGabriel Baumgartner) og
Andreas Schonholzer blev også mine gode
venner, og sidstnævnte har som følge heraf
allerede sendt originalopgaver til både
THEMA DANICUM og SKAKBLADET.

8651 . Lennart Werner
2 PR Macleod Whisky Tourney
Wageningen 2001

Kompositionsturneringer
Der blev afholdt et væld af kompositionsturneringer (tretten). Jeg deltog i tre af
disse, men langtfra med succes. I "Congress Quick Composing H#2" havde man
kun tre timer til sin rådighed. Her misforstod jeg den tematiske fordring. I "4. Sabra
Composing Tourney" komponerede jeg en
ambitiøs H#2 (trilling), men den var biløselig.
Tættest på succes var jeg i "Champagne
Tourney", hvis tema lød: "Ortodoks bevisparti der viser slag mellem brikker af
samme natur" (DxD, SxS, LxL etc.). Her
komponerede jeg, på få timer og ganske
ubesværet, et parti på 10.5 træk med sort
excelsior afsluttende med springerforvandling, og hvori alle tre slag var tematiske, og
hvor sort i trækket kunne sætte kvalt mat.
Fredag morgen, den 3. august, mødte jeg
Michel Caillaud, Champagne-turneringens

H#2 B: Bb2-f2

C+ 6+7

A: 1 Td4 b3 + 2 axb3 Se3#.
B: 1 axb3ep. e3 2 Lc5 Sb2#.
Helmut Zajic, Østrig
Fascination og venskaber
At komme til problemkongres for første
gang efter i så mange år at have beskæftiget sig med skakopgaver er som at dumpe
lige ned i eventyrland. At lære personerne
bag en lang række genialt komponerede
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Endvidere blev det til gode samtaler med
bl.a. den stærke løser Michel Dragoun,
Tjekkiet, og spøgefuglen lgnaas Vandemeulbroucke, Belgien. Og med de fremragende komponister og idealistiske pro-

blembogsforfattere Klaus Wenda og
Friedrich Chlubna fra Østrig.

Andreas Schonholzer, Schweiz
Endelig var der svenskerne! Alexander
Hildebrand, Bo Lindgren, Kjell Widlert,
lndrek Aunver og Lennart Werner - en
håndfuld pragtfulde problemister. Størst
forventning havde jeg til at skulle hilse på
Hildebrand, hvis navn jeg er stødt på så
mange gange i de forløbne år - og jeg blev
ikke skuffet. Og hvem påstår, at problemkomponister nok er støvede individer? I så
fald får de revideret deres fordom efter
ganske få sekunder i selskab med stormester Lindgren! Aldrig før har jeg set en
person med så megen glimt i øjet!
At møde disse geniale problemister og
konstatere deres idealistiske indstilling til
skakspillet og fine menneskelige egenskaber, bragte mig kun en ærgrelse: Hvorfor
har jeg dog aldrig før deltaget i disse kongresser?
Også jeg blev dog godt kendt i kredsen
- som ham der videofilmede og fotograferede i en uendelighed. Og som dog havde
en god ting at byde på, når der udveksledes
ting og sager, nemlig den lille fine bog
"HUGO KNUPPERTS BEDSTE SKAKOPGAVER".
Jeg kan anbefale enhver probiernist at
tage til næste WCCC kongres, der vil finde
sted i Portoroz, Slovenien, 31/8-7/9, 2002.
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Vi viser en fin opgave fra bogen:
8652. Alois Johandl
1 PR Schach-Aktiv 1989

#10

Friedrich Chlubna, tv.,
og Klaus Wenda, th.,
viser en væsentlig side af deres bog
"DREIKLANG"for Kaare Vissing Andersen under problemkongressen i Wageningen, sommeren
2001. Værkets tredje forfatter, Alois Johandl, var fraværende.

"DREIKLANG" - en bog om det rige
østrigske problemistmiljø.
Et væsentligt indslag ved de årlige
kompositionskongresser er de boder, hvor
problemister præsenterer de seneste bøger
og andre tryksager om og med skakopgaver. Et af årets væsentligste værker
var ganske givet "DREIKLANG" - skrevet
af østrigerne Alois Johandl, Klaus Wenda
og Friedrich Chlubna.
Der er tale om en smukt indbundet bog
på 332 sider med forord af Hans Peter
Rehm. Hver af de tre forfattere leverer et
selvportræt
(oversat til engelsk) og
præsenterer perler fra deres problemproduktion, der i bedste samklang beskriver
det rige østrigske problemistmiljø, der
endvidere tæller komponister som Helmut

Zajic, Alfred Gschwend, Heinrich Bernleitner, Friedrich Ziak og Alexander Zidek.
For en probiernist, der så brændende
ønsker at se mennesket bag skakopgaven,
er bogen en lækkerbisken. Den indeholder
et væld af beretninger og billeder, der
tilsammen beskriver, hvorledes de østrigske
problemister dels har udviklet sig selvstændigt, dels har inspireret hinanden - og
ofte har samarbejdet om en given skakopgave.
Af særlig interesse kan nævnes, at de tre
forfattere
som
næsten
alle andre
komponister begyndte med at kreere
totrækkere, men derefter udviklede sig
forskelligt. Alois Johandl blev en mester i
direkte tiertrækkere, KlausWenda udviklede
sig over hele spektret inclusive fantasiskak,
dog med en særlig forkærlighed for circe,
og Friedrich Chlubna blev en mester i
tretrækkere, hjælpematter og selvmatter.
Bogen - årets problembog 2001 ! - kan
købes ved henvendelse til

Friedrich Chlubna
Wi/he/mstrasse 3714, A-1120 Wien, Østrig.

C+ 5+12

1 Sa6? (2 Sac7#) Dh2!
1 Sc7 + ! Kd6 2 Se8 + Kd5 3 Lb5! (4 Lc4)
Ke6 4 Ke4! (5 Lc4l f5 + 5 Kd3 (6 Lc4) f4,
hvilket spærrer diagonalen h2-f4!
6 Ld7 + Kd5. Nu er 7 Sa6 stadig ikke mulig
pga. 7 - b5!. 7 Sc7 + Kd6 8 Sb5 + Kd5
9 Sa6 - 10 Sac7#.
Forf. skriver i bogen, at opgaven - trods
det høje trækantal - hører til en af hans
mest populære opgaver. Han mener, det
skyldes at spillet er let forståeligt også for
en partispiller. Opgaven fik iøvrigt højeste
score 4 + 4 + 4 = 12 point i FIDE-albummet.

Af de 64 tegninger, hvis tekster er på
både dansk, tysk og engelsk, bygger nogle
på den velkendte distræte skakspiller og
andre pudsige udøvere af det kære spil,
men der er også tegninger uden tekst, der
rummer en særdeles overraskende ide eller
filosofi. Der er sågar indfald, der ligger på
højde med den belgiske kunstmaler Magritte, der som bekendt også spillede skak.
Og så skal det ikke glemmes, at Helge
Hau også har bud efter de allermest verdensfjerne blandt skakspillerne - problemisterne!
Bogen er en oplagt gave til den ægtefælle
eller de venner, der ikke forstår, hvorfor du
spiller skak - når de har læst bogen, vil de
i det mindste vide, hvorfor de ikke forstår
det!?
Bogen koster 148 kr. og forhandles direkte af Helge Hau, Hedeparken 121, st. tv"
2750 Ballerup (tlf. 44 66 12 48).

Helge Hau's herlige humor
Tegneren Helge Hau har for nylig udsendt
en skakbog, der også kan forstås af ikkeskakspillere. Det drejer sig om bogen "64 x
SKAKMAT!", der indeholder lige så mange
tegninger, som der er felter på et skakbræt.
Helge Hau, der snart fylder firs år, har et
langt liv som tegner og humorist bag sig og da han selv har mesterstyrke som skakspiller, kender han til alle festlige facetter af
det kongelige spil og dets udøvere.
Allerede i årene frem til 1946 var han på
holdet af tegnere til den første europæiske
helaftenstegnefilm Fyrtøjet, der byggede på
H.C. Andersens berømte eventyr af samme
navn.

Sig mig engang, tænker du ikke på andet
end disse tåbelige træklodser?
Telt rne, are these stupid wooden blocks all
you have in mind?
Sagen Sie mir, sind die dummen Holzklotze
alles, was Sie in Kopf haben?
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Jorma Pitkånen: "TEHTÅVÅPOIMINTOJA
TÅYSI 100" - "PROBLEM-PICKINGSFULL
100". 86 s. offsett. A5 ill. hft. Lahti 2001.
Forf. adresse: Rajakatu 4A 17, Fl-15100
Lahti, Finland. Ingen pris er angivet.
Finnen Jorma Pitkiinen har udgivet et
hæfte indeholdende ialt 570 opgaver inclusiv enkelte partistillinger.
Forf. skriver i et brev vedlagt bogen, at
han i perioden 1988-2001 har fået publiceret nærved 1100 opgaver. Han har vundet løserturnering i Finland og spillet over
1000 skakpartier - hovedsageligt lynpartier.
Bogen er inddelt således, at først vises
100 særligt udvalgte opgaver. Derefter de
14 præmierede opgaver fra hans 50. fødselsdagsturnering og derefter følger 34
opgaver fra han 60 års JT. Resten af bogen
viser, på mindre diagrammer, et rigt udvalg
af forfatterens egne opgaver med mange
forskellige fordringer. Hæftet indeholder
hovedsageligt længere hjælpe- og selvmatter - der er således mange timers under-
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holdning i denne bog, som stort set kun
skal have rosende omtale. Bogen er på
finsk, men bør ikke afskrække da teksten er
minimal, det er faktisk det jeg beklager. At
se en opgave uden tekst svarer til at gennemspille et parti uden noter, det tror jeg
mange vil give mig ret i er en mangel.
Vi slutter af med at vise en fin opgave
der indeholder to løsninger med excelsior.
8653. Jorma Pitkånen
2 HO Jan Hannelius 80 JT 1997

H#6 2 løsninger

C+ 5+5

1 Kc1 c4 2 Kxd2 c5 3 Kc1 c6
4 d2 c7 5 d1L c8D+ 6 Lc2 Dxc2#.
1 dxc2 d4 2 Kc1 d5 3 Kd2 d6
4 Ke3 d7 5 Kf4 dBD 6 Kg5 Dd2#.

